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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 04تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

اكن آخر ما توقفنا عنده عالمات االسم )فاالسم يعرف باخلفض واتلنوين ودخول األلف 
 والالم(.

 ]عالمات الفعل[

 )َواْلِفعُْل ُيعَْرُف: ِبَقدْ، َوالسِّنِي َوَسْوَف َوَتاِء َالتَّْأِنيِث َالسَّاِكَنةِ.(

سبق أن عرفنا الفعل وبينا معناه، والفعل واضح عندكم؟ إن شاء اهلل تمزيون بني 
الفعل واالسم، كيف نعرف الفعل؟ عندنا أشياء اآلن تزيدنا ضبطا للفعل، وتميزيه من 
االسم، فذكر هنا املؤلف رمحه اهلل تعاىل هذه العالمات اليت نمزي بها بني االسم والفعل، 

ملايض، وذكر عالمة ختص الفعل املضارع، وذكر عالمة يشرتك ذكر عالمة ختص الفعل ا
فيها املايض واملضارع، ولم يذكر عالمة لفعل األمر سنذكرها إن شاء اهلل تعاىل من باب 

 اتلتمة.

( تدخل ىلع املايض، وتدخل ىلع املضارع، كما جاء قد( هذه )َوالِْفْعُل ُيْعَرُف: بَِقدْ قال )
ْفلََح الُْمْؤِمُنونَ }يف اآلية قول اهلل عز وجل 

َ
َقْد َنْعلَُم إِنَُّه ، وقوهل عز وجل }1{املؤمنونقَْد أ

ِي َيُقولُونَ  ْفلَحَ ، فقد األوىل دخلت ىلع الفعل املايض، }33{األنعامََلَْحُزنَُك اَّلَّ
َ
{، وقد َقْد أ

بلها {، إذا جاءت قد وبعدها لكمة، أو اكنت لكمة ققَْد َنْعلَمُ اثلانية دخلت ىلع املضارع }
قد، نستنتج أن هذه اللكمة فعل، إذا اكن عندك الكم تبحث عن لكمة إلعرابها، فأول ما 
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ينبيغ أن تعرف يف اإلعراب املعىن الشك!، البد أن تفهم معىن الالكم، مزيز اآلن االسم 
من الفعل، إلن االسم عنده إعرابه، والفعل عنده إعرابه، فكيف تمزي هذه اللكمة؟ ما 

 ذا وجد قبلها )قد( نستدل أنها فعل.يوجد قبلها؟ إ

( إذا دخلت ىلع قدوعند ذلك إما ماٍض وإما مضارع، كما ستتبني عالماته، هذه )
( ىلع فعل ماض أفادت حتقيق معىن قداملايض تفيد اتلقريب، أو اتلحقيق، إذا دخلت )

ْفلََح الُْمْؤِمُنونَ تعاىل } الفعل، قوهلهذا 
َ
وى، والصالة { هذا املؤمن صاحب اتلققَْد أ

وال ريب، إذن قد هنا  كال شواخلشوع فيها، وأدائه للزاكة ...الخ هو حقيقة مفلح 
( يعين قربت، ألنه قد قامت الصالةللتحقيق، وقد تفيد اتلقريب، كقول املقيم للصالة )

 لم يكّبز بعد تكبرية اإلحرام.

الشمس،  عند غروب الشمس، إذا اكن القرص نازال ولم يغب بعد، قلَت: قد غربت
مقصودك قرب غروبها، بعدها نزل القرص واغب عن انلظر، قلَت: قد غربت، حققَت، 

، وتبنيز هل أشياء ومفاهيم يستفيدها من الكم  هذه املعاين حيتاجها طالب العلم، ألنها تدلز
ربنا، ومن حديث نبينا صىل اهلل عليه وسلم، تفسري الكم اهلل عز وجل، وقراءة اتلفسري، 

 يبني لك املراد من اآلية، كذلك من احلديث، وتستفيد منه أشياء. هذا املعىن

أما إذا دخلت )قد( ىلع املضارع فتفيد اتلقليل أو اتلكثري، )قد ينجح املجتهد( تكثري، 
)قد يرسب الكسول( تكثري، لكن لو قلنا )قد ينجح الكسول( تقليل، إذا دخلت 

يق معىن الفعل، أو نسبة ضئيلة، أنت )قد( ىلع الفعل املضارع تفيد نسبة اعيلة يف حتق
تعرف إنسانا جمتهدا يف حتصيل العلم، وهو قادم ىلع اختبار، فقلت )قد ينجح يف 

االختبار( فيه نسبة اعيلة، تكثري، لكن إذا اكن كسوال وقلَت )قد ينجح( فيه نسبة 
 ضئيلة، فهذا تقليل.

 رع.هذا بالنسبة لـ)قد( وهذه عالمة يشرتك فيها املايض واملضا



 

 42صفحة | 

أما العالمة األخرى اثلانية واثلاثلة، فيه خاصة بالفعل املضارع، )السني وسوف(، ويه 
 تدل ىلع معىن اتلنفيس، بمعىن اتلأخري، إال أن )سوف( أشد تنفيسا.

 : ما معىن اتلنفيس؟الطالب
َس عن : اتلنفيس هو اتلأخري، الفرجة، ومنه قوهل صىل اهلل عليه وسلم )الشيخ من نفَّ

َس اهلُل عنه ُكربًة من ُكَرِب يوِم القيامةِ مؤمٍن كُ  ، معىن نفزس 1(ربًة من ُكَرِب ادلنيا ، نفَّ
جعله يف َنَفس، وانلفس فيه سعة، نفس من أمن، يعين يكون فيه راحة، تكون يف 

 راحة عندما تكون يف سعة، والسعة من معانيها اتلأخري.

ا تقول )سآيت( يعين فيه تأخري، وهنا تقول: راجعت -ليس اآلن، )سأراجع ادلروس(  لمز
إذا قلت )سأراجع( يعين الزمن قريب، وإذا قلَت )سوف أراجع( يعين بعد زمن  -درويس

 بعيد، )سوف( بعيدة، وهذه معاٍن تدل ىلع معاٍن بالغية أيضا، مهمة يف كتاب اهلل.

ُ  َفَسَيْكِفيَكُهمُ }وأمثلتها كثرية  ُ بَِقْوٍم ُُيِبُُّهْم فََس ، }137{ابلقرةاّللَّ ِِت اّللَّ
ْ
ْوَف يَأ

ُبوَن ِِف ، }54{املائدةَوُُيِبُّونَهُ  ْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرََض َوآَخُروَن يَْْضِ
َ
َعلَِم أ

ْرِض 
َ
 ، إىل آخره من األمثلة الكثرية.20{املزملاْْل

اكَِنةِ و)  نِيِث اَلسَّ
ْ
ا قال )تاء ( هذه )تاء اتلأنيث الساكنة( ختص الَوتَاءِ اتَلَّأ فعل املايض، لمز

 اتلأنيث( إلخراج غريها اليت ال تدل ىلع اتلأنيث كتاء )تعلزم(.

 : اتلاء يف )تعلزم( ليست لدلاللة ىلع املضارع؟الطالب
: ليس لك ما يبدأ بتاء وياء ونون وألف فإنه يكون مضاراع، البد أن يكون الشيخ

 .بداللة معينة، يأيت يف املضارع إن شاء اهلل تعاىل

(، )تعلزم( فيه تاء ال تدل ىلع اتلأنيث، ال تقل هذه اتلاء تدل تاء اتلأنيث الساكنةقال )
ىلع أن الفعل فعل ماض، وإن اكن هذا الفعل فعال ماضيا، لكن ليست تاؤه األوىل اليت 

 دلت ىلع أنه ماٍض.

                                                           
 [2699]صحيح مسلم  1
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 قال )الساكنة( إلخراج املتحركة، كمثل )فاطمة( أو )مسلمة(، مسلم مؤنثه مسلمة،
ن ال تقل )مسلمة( فعل ألنه يف آخر تاء ذاتلاء هذه دلت ىلع اتلأنيث لكنها متحركة، إ

 .اتلأنيث، نقول: هذه تاء تأنيث متحركة، إذن فال تعتّب من عالمات الفعل

اكَِنةِ قال ) نِيِث اَلسَّ
ْ
(، )تاء( ليس غريها، و)تأنيث( تدل ىلع أن هذا مؤنزث، َوتَاءِ اتَلَّأ

ساكنة(، أي األصل فيها السكون، لكن قد تتحرك إذا جاء لكن برشط أن تكون )
ْعَراُب آَمنَّابعدها األلف والالم، يعين ساكن، يف اآلية }

َ
، ملاذا 14{احلجراتقَالَِت اْْل

جاءت تاء اتلأنيث هنا مؤنثة؟ األصل: قال األعراب، جيوز أن نقول: قال األعراب، وجيوز 
ع ُت ِعْمَراَن  إِذْ }ليس هذا موضعه،  أن نقول: قالت األعراب، هذا مبحث موسز

َ
قَالَِت اْمَرأ

، )قالْت( لكن بعدها ساكن )امرأة(، 35{آل عمرانَربِّ إِِّنِّ نََذْرُت لََك َما ِِف َبْطِن 
ُت{ هذا اتلحرك لعارض لكن األصل السكون، إذا وقفت قلت )قالْت( 

َ
}قَالَِت اْمَرأ

 تقف بالسكون.

ِ إذن ) اكَِنةِ َوالِْفْعُل ُيْعَرُف: ب نِيِث اَلسَّ
ْ
نِي َوَسْوَف َوتَاءِ اتَلَّأ ( أما )قد( فتدخل ىلع َقْد، َوالسِّ

املايض واملضارع، وأما )سني وسوف( تدل ىلع انلفيس أي تأخري احلدث، و)سوف( 
 أقوى، وختتص باملضارع، و)تاء اتلأنيث الساكنة( خاصة باملايض.

هذا يدل ىلع أنه فعل، لكن هل تستطيع )تعلزمْت( هذا فعل ماض، أو نقول )قد تعلزَم(، 
أن تقول: ستعلزَم؟! ما تقول، أو تقول: سوف تعلََّم؟!، تقول: سأتعلزُم، سنتعلزم، سيتعلزم، 
ستتعلزم، سوف أتعلزم، لكن تقول: تعلزَمْت إذن هذا الفعل فعل مايض، )يصيل( نقول 

( فعل، وال يقال )يصلِّْت(، نقول )سيصيل(، )سوف يصيل ( يصح، إذن هذا فعل )قد يصيلز
 مضارع.

(، والفعل ما دل ىلع حدث قبل زمن اتللكمبيق نلا فعل األمر، الفعل املايض قلنا )
ما دل ىلع طلب ( فعل األمر )زمن اتللكم -أو حال-ما دل ىلع حدث بعد املضارع )



 

 44صفحة | 

(، )اقرأ، صل، اجتهد، اتق اهلل، افعل كذا( بعد زمن اتللكم، ما يه حدث بعد زمن اتللكم
 عالمة فعل األمر؟ عالمة فعل األمر شيئان:

 = العالمة األوىل داللة ىلع الطلب، يعين فيه طلب من غريك فعل يشء.1
= والعالمة اثلانية أنه يقبل ياء املخاطبة، ال تكيف أحد العالمتني، البد من االثنني، 2

ال توجد، ياء  وال نقول البد من توفر االثنني! ال، يكون يقبل االثنني، يعين الصيغة قد
املخاطبة، لكن البد أن يكون يقبلها، أما ادلاللة ىلع الطلب فهذه توجد يف لك فعل 

 أمر، البد أن يدل ىلع الطلب.

مثل )قل( طلب القول، )صل( طلب الصالة، )اقرأ( طلب القراءة، )تعلم( طلب العلم،  
 أنه فعل أمر.)اجتهد( طلب االجتهاد، يف هذا نقول العالمة األوىل موجودة، ويه 

، و)إيه( بمعىن زد من الالكم، هذا يدل ىلع  )صه( بمعىن اسكت، و)مه( بمعىن كفز
الطلب، نأيت إىل العالمة اثلانية نستطيع أن نقول )قويل، صيل، اجتهدي، اقرأي( إذن 
هذه أفعال أمر، لكن )صه( هل نقول )صيه(، ما يقال، )ميه( ما يقال، )إييه( ال 

، مه( أو نقول باتلنوين، لكن ال تقبل ياء املخاطبة، فإن هذه يقال، يقال )إيه، صه
 ليست أفعال أمر، هذا يشء آخر، سنعرفه يف مستوًى ثاٍن.

نأيت اآلن إىل يشء آخر )أنت يا زينب تصلزني( هذه ايلاء، أليست ياء خماطبة أنت؟ 
أمر، ال لكن )تصلني( فيه معىن األمر أو ال؟ ما فيه معىن األمر، إذن هذا ليس بفعل 

يوجد طلب، لكن )تصلني( نقول )ستصلزني، سوف تصلزني( هذا فعل مضارع، وليس 
 بفعل أمر.

زوا.  أنيهنا فعل األمر، وعالمات الفعل، املايض واملضارع واألمر ... جتهز

 

 ]مناقشة حول الفعل وعالماته[

 الشيخ: األخ سايم )بدا(؟
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 سايم: فعل ماٍض.
 الشيخ: لم؟

 سايم: ألنه يقبل )قد(، )قد بدا(.
 الشيخ: قد تدخل ىلع املايض واملضارع.

 سايم: تقبل تاء اتلأنيث الساكنة.
 الشيخ: كيف تصري.

 سايم: بدْت.
 الشيخ: األخ اعدل، )أخىف(.
 اعدل: فعل ماٍض يقبل قد.

 الشيخ: هذا فعل وكونه ماٍض 
 اعدل: تاء اتلأنيث الساكنة.

 الشيخ: نقول )أخفْت(.
 يخ: األخ يارس، )عفا(.الش

 يارس: فعل ماٍض ألنه يقبل اتلاء.
الشيخ: نقول )عفت( األلف هنا نزنعه، يه )عفا(، نزيد اتلاء تصري )عفاْت( اتلقا 

 الساكنان واكن األول حرف مد، حيذف صارت )عفْت(.
 الشيخ: عبد اإلهل )قِدَر(.

 عبد اإلهل: فعل مايض ألنه يقبل تاء اتلانيث الساكنة.
 خ: نقول )قدرْت(.الشي

َر(.  الشيخ: نور ادلين )قدَّ
 نور ادلين: يقبل تاء اتلأنيث.

الشيخ: إذا ُسئلَت اذكْر اسمك ثم: فعل ماض ألنه يقبل تأء اتلأنيث، أو: فعل مضارع 
 ألنه يقبل سوف وسني، وال يقبل تاء اتلأنيث.

.)  الشيخ: نبيل )حجز
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 ْت(.نبيل: فعل ماض ألنه يقبل تاء اتلأنيث نقول )حج
 الشيخ: )يعتمر( عبد الرحيم.

 عبد الرحيم: فعل ماض ألنه يقبل تاء اتلأنيث نقول )اعتمرت(.
الشيخ: ملاذا رسقت ايلاء؟ قلت )يعتمر(، هل نقول: يعتمرت!!، ال نقول، نقول )سوف 

 يعتمر(، و)وسيعتمر( إذن هو فعل مضارع ألنه يقبل سني وسوف.
 الشيخ: اعدل )تسترشف(.

 اعدل: فعل مضارع ألنه يقبل )السني، وسوف( وال تقبل تاء اتلأنيث الساكنة.

 

 ]احلرف وعالمته العدمية[

 )َواْلَحْرُف: َما َلا َيْصُلُح َمَعُه َدِليُل َاِلاْسِم َوَلا َدِليُل َاْلِفْعِل(.

احلرف يف اللغة هو طرف اليشء، ويف احلديث حديث ابن عباس يف ذكره قصة موىس 
عليهما الصالة والسالم قال )فجاء طائر فوقع ىلع حرف السفينة( ]سبق خترجيه واخلرض 

يف املجلس السابق هلذا[، أي طرفه، هذا احلرف عالمته أنه ال تصلح هل عالمة االسم 
 وال عالمة الفعل قال احلريري:

مة  واحلرف ما ليس هل عالمة *** فقس ىلع قويل تكن عالا

وجودية، وعالمة الفعل وجودية، وعالمة احلرف عدمية، إذن االسم هل عالمة، وعالمته 
ال يوجد هل عالمة، ال يقبل عالمة الفعل، وال عالمة االسم، يعين معدوم العالمة، نقول: 

 عالمة احلرف عدمية.

واحلرف أقسام، قد يكون ىلع حرف واحد، مثل )الواو(، )جاء زيد وعمرو( والواو 
من املسجد( )من( حرفني، وقد يكون حرف عطف، وقد يكون ىلع حرفني )خرجت 

ىلع ثالثة أحرف )ذهبت إىل املسجد(، وقد يكون ىلع أربعة أحرف )لعل ادلرس 
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مفهوم(، وقد يكون ىلع مخسة )فهمت ادلرس لكنَّين أحتاج ملراجعته( هذا فيما يتعلق 
 بعالمة احلرف.

 

 ]تعريف اإلعراب[

 )َباُب َاْلِإعَْراِب 

 ْو َتْقدِيًرا(امِِل َالدَّاِخَلِة َعَلْيَها َلْفًظا َأَأَواخِِر َاْلَكِلِم ِلاْخِتَلاِف َاْلَعَو َاْلِإعَْراُب هَُو: تغيري

هذا الكم املؤلف رمحه اهلل تعاىل، نقول اإلعراب: مصدر للفعل الربايع )أعرَب(، بمعىن 
واثليب تعرب عن أظهر وأباَن، ومنه قوهل صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح )

، احلديث جاء بألفاظ غري هذه يف الصحيحني، وهذه الرواية صححها الشيخ 1(سهانف
 "، هذا املعىن اللغوي.صحيح اجلامعنارص يف كتابه "

وهذا اإلعراب موضوع مهم وهو أصل انلحو، أن تفهم معىن اإلعراب، وهلذا سميت لغة 
بينة واضحة ُمظهَرة، تُظهر ما فيها من املعاين، العرب بلغة العربية، من اإلعراب، ألنها 

 ويه أفضل من غريها.

ويف االصطالح انلحوي املؤلف اختار هذا اتلعريف، وفيه مناقشة بني انلحاة ليس هذا 
ْعَراُب ُهَو: تغيريحملزها، ونميش ىلع تعريف املؤلف تيسريا قال ) ( اتلغيري تبديل، أن اإَْلِ

ل، فاإلعراب تغيري )  يتبدز
َ
( اللكم مجع لكمة، وهلا معىًن يف االصطالح انلحوي، َواِخِر اَلْلَكِمِ أ

اللكمة قول مفرد والالكم هو اللفظ املركب املفيد  -نذكره باختصار-ليس هذا بابه 
 بالوضع، واللِكم هو ما اكن فيه ثالث لكمات سواء دل ىلع معىن أو ال، كما قال يف األلفية:

 ََكْسَتِقْم *** َواْسٌم َوفِْعٌل ُثَما َحْرٌف الْلَكِـمْ لََكَُمَنا لَْفٌظ ُمِفـْيٌد 

                                                           
 : صحيح[3084]صحيح الجامع  1
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يعين اللكم اسم وفعل وحرف، بعضهم قال: اللكم هو الالكم اذلي مجع اسما وفعال وحرفا، 
َواِخِر اَْللَكِمِ سواء دلز ىلع معىن أو لم يدل، نقول )

َ
ا؟ احلركة، (، ما اذلي يتغري فيهتغيري أ

 رسة.إىل ك ةتتغري من ضمة إىل فتح

اِخلَِة َعلَْيَهاقال )  ( يعين أن هذه اللكمة تأيت قبلها لكمات كثرية،ِِلْختاَِلِف اَلَْعَواِمِل ادَلَّ
منها ما تؤثر فيها بالرفع، فيكون آخرها ضمة )جاء زيد(، ومنها ما يؤثر فيها انلصب، 

تغيري فتقول )رأيت زيدا(، ومنها ما يؤثر فيها اجلرز أو اخلفض فتقول )مررت بزيد(، )
َواِخِر اَلْلَكِمِ 

َ
( يعين احلركة تتغري، وليس احلرف األخري، احلرف يبىق هو، )جاء زيٌد(، دال أ

 )مررت بزيد( دال، )رأيت زيدا( دال، اذلي حترك هو ضمة، فتحة، كرسة.

اِخلَِة َعلَْيَها) ( مع األول جاءتنا لكمة اقتضت الرفع، ثم لكمة ِِلْختاَِلِف اَلَْعَواِمِل ادَلَّ
ْو َتْقِديًرااقتضت انلصب، ثم حرف اقتىض اجلر، )

َ
م، فنقول لَْفًظا أ ( اكن ينبيغ أن تقدز

(، يعين اتلغري إما أن يكون لفظيا ظاهرا، اإلعراب تغري أواخر اللكم لفظا أو تقديرا)
ينطق، أو مقدرا، يعين )جاء زيٌد(، و)مررت بزيٍد(، و)رأيت زيًدا(، احلركة ظاهرة، لكن 

ا أقول ) جاء موىس(، الضمة موجودة؟!! )رأيت موىس( الفتحة موجودة؟!! )مررت لمز
بموىس( أين الكرسة؟!، و)جاء القايض( أين الضمة؟!، ثقيلة: القايُض، أو )جاء أيخ(، 

رة غري موجودة.  و)مررت بأيخ( أين احلركة؟!، هذه مقدز

را يُنطق من إذن اإلعراب هو: تغري أواخر اللكم، هذا اتلغري إما أن يكون لفظيا ظاه
را، وال يُنطق، إما ألنه يتعذر علينا أن  ر يعين يكون مقدَّ ر، وال ثقل، أو يقدز غري تعذز

 ننطق به، وإما أنه ثقيل يف انلطق، أو ألن حملز احلركة شغل بغريها.

 

 ]املعرب واملبن[

إذن إذا اكن عندنا لكمة، وسبق أن عرفناها، االسم، والفعل، واحلرف، لكن احلرف 
إذا رأينا هذا االسم أحيانا يكون فيه ضمة يُرفع، وأحيانا يكون فيه فتحة  مبين،
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يُنصب، وأحيانا فيه كرسة جُير، أو هذا الفعل أحيانا يكون فيه ضمة يُرفع، وأحيانا 
يكون فيه فتحة يُنصب، وأحيانا فيه سكون جُيزم، فنقول إن هذا االسم معرب، وإن 

مالزما حلركة واحدة يف مجيع األحوال، يف مجيع هذا الفعل معرب، لكن إذا اكن االسم 
األحوال عليه ضمة، أو فتحة، أو كرسة، أو سكون، يف مجيع األحوال عنده هذه احلركة 

 ما يتغري، نقول: إنه مبين، سواء اكن اسما أو فعال.

( وضع اليشء ىلع اليشء ىلع هيئة اثلبات واللزومإذن ما هو ابلناء؟ ابلناء يف اللغة هو )
ا يسىم ابلناء بناء، ألن فيه ترتيب ووضع يشء حبيث يلزم ويثبت ويصمد ويصري هلذ

لفظا أو  -هو لزوم أواخر اللكم حركة واحدة،قويا متينا، ويف االصطالح انلحوي )
 (.مع اختالف العوامل ادلاخلة عليه -تقديرا

يف اجلملة )جاء زيٌد( زيد مرفوع ألن جاء يبني نلا من فعل هذا الفعل، والفاعل للفعل 
ن )زيٌد( )رأيت زيدا( منصوب، فيه فتحة، اكيكون اعل، قام بالفعل، فحقه الرفع، تقول 

 صار )زيدا(، )مررت بزيٍد( صارت الكرسة، نقول إذن لكمة )زيد معربة(.

)زيد يدرُس( و )زيد يريد أن يدرَس علم انلحو( و)زيد لم يدرْس علم انلحو(، 
 -سكون-بة، )ولم يدرْس علم انلحو( جمزومة )يدرُس( مرفوعة )أن يدرَس( منصو

 حركة السني تغريت من ضمة إىل فتحة إىل سكون، نقول هذا الفعل معرب.

لكن )درَس زيد علم انلحو( يف لك األحوال جتدها )درَس( مالزمة للفتح فهنا فعل  
ماض مبين، ليس بمعرب، قد يتغري إىل سكون أو إىل ضمة، ولكن ليس ألن العامل 
تغري، بل بسبب آخر نقول )درَس زيد علم انلحو(، و)درسُت علم انلحو(، صار السني 

ك، و)الطلبة درسوا ايلوم درس انلحو( )درسوا( ساكنا، ألنه اتلصق بتاء الرفع املتحر
السني صار مضموما، ألن بعده جاءت واو تناسبها الضمة، هذا اتلغري ليس ألن ما قبل 
هذا الفعل تغري، وإنما لسبب آخر، إذن ذللك ال نسميه معربا بل نسميه مبنيا، ألن اتلغريز 
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ت والفعل باق ك ما هو لم يتغريز فنقول: هو ليس بسبب تغريز العوامل، فالعوامل تغريز
 مبين، الفعل املايض دائما مبين ال يكون منصوبا وال مرفواع وال جمزوما.

هذا اتلغريز املوجود يف اإلعراب، إما أن يكون ظاهرا مثلما ذكرُت كـ )زيد( و)يدرس( 
را.  أو أن يكون مقدز

 

ر  ر[1]اإلعراب املقدا  = بسبب اتلعذا

ر يكون ىلع ثالثة أحوال:  املقدز

(، مثل )األقىص، العصا، احلىص(، العصا اماَكن آخره ألفاألول: يف االسم املقصور: وهو )
باأللف املمدود ألننا نقول عصوان، )البرشى، احلبىل، اجلرىح(، هذا اسم مقصور، 

، يرىض، خيىش، ينىه،  كذلك الفعل املعتل باأللف مثل )قىض، حوى، تال، سوزى، صىلز
، تردزها ىلع نفسك تقول: تلوت القرآن، لكن يصح كتابتها يلىه(، تال باأللف املمدود

باأللف املقصور، ألن تال فعل واوي ويايئ، تقول: تلوت، وتليت، وهذا من الفعل املعتل 
اآلخر الواوي وايلايئ، ألن الفعل املعتل اآلخر ثالثة أقسام: منه الواوي، ومنه ايلايئ، 

أللفية هل يف ذلك نظم مجع فيه الواوي ومنه واوي ويايئ، واإلمام ابن مالك صاحب ا
 بيت، واألصل أن يكون باأللف: تال. 67 -تقريبا-وايلايئ، يف 

ر عليها احلراكت، ألجل  ذكرنا لكم أسماء وأفعال ماضية، وأفعال مضارعة، هذه تقدز
ر، مثال )هذه العصا غليظة( العصا هنا مرفوع، وما فيه الضمة، ونقول )إن العصا  اتلعذز

، فالعصا هنا منصوبة لكن الفتحة غري موجودة، ويقال )رضب املعلم ملن عىص(
اتللميذ بالعصا(، جمرورة لكن الكرسة غري موجودة، إذا نقول: مرفوع وعالمة رفعه 

الضمة املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر، منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
وعالمة  - مذهب املصنفىلع-املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر، خمفوض 

 خفضه الكرسة املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر.
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نقول يف الفعل )خيىش العبد ربه( خيىش فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة 
املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر، ال تستطيع أن تقلب الضمة وتقول: خيَشو، 

زيد يف اللكمة، عيَص ما تستطيع، تزيد يف اللكمة، مثل العصا تقول: عصاو، ما تستطيع، ت
ال تقل: خيىَش، أو خيشو، تأيت بضمة أو فتحة، أما يف اجلزم فعالمته حذف حرف العلة 

ر أن ينطق به. ر عليه من أجل اتلعذر، يعين يتعذز  كما سيأتينا، هذا احلركة تقدز

 .نتوقف عند هذا احلد واهلل تعاىل أعلم
 


